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RMiZN. 6220.15.1.2011 "̂  ' Klodzko, dnia 30 sierpnia 2011 r.

P O S T A N O W I N I E
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoste_pnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227 z 2008 r. z pozn. zm) po
zasi^gni^ciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
WOOS.4240.578.2011.JS z dnia 5.08.2011 r. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Klodzku NS-ZNS-72-24/AZ/11 z dnia 19.08.2011 r.

postanawiam:

nie stwierdzac potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodowisko
dla realizacji przedsie_wzi$cia polegaja^cego na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej
odpadow biodegradowlanych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym, dzialka nr
800, Gmina Klodzko.
Uzasadnienie:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320
Polanica Zdrqj, wystajDil z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj^ przedsi^wzi^cia polegajq.cego na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej
odpadow biodegradowlanych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym, dzialka nr
800, Gmina Klodzko. Przedmiotem przedsi^wzi^cia b^dzie budowa instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadow biodegradowlanych. W sklad inwestycji wchodzic b^da^ tunele kompostowe
do intensywnej stabilizacji tlenowej odpadow, plac stabilizacji kompostu po I fazie stabilizacji
intensywnej w tunelach, infrastruktura techniczna - sieci energetyczne, kanalizacyjne i
wodociqgowe oraz drogi technologiczne. W ramach inwestycji wykorzystany b^dzie istnieja^cy
plac stabilizacji osadow sciekowych, na ktorym wydzielone be^da^ miejsca magazynowania i
rozdrabniania odpadow zielonych, miejsce stabilizacji osadow sciekowych oraz miejsce
wyladunku i magazynowania frakcji biodegradowalnych ze zmieszanych odpadow
komunalnych. Uciq.zliwosci zwiajzane z etapem realizacji przedsie>vzie_cia b^d^miaiy charakter
krotkotrwaly i odwracalny. Wskazane w karcie informacyjnej metody zabezpieczenia przed
negatywnym oddzialywaniem przedsie/wzi^cia w trakcie eksploatacji pozwoli pelni
zabezpieczyc srodowisko przed degradacjq..

Biora^c pod powyzsze uwarunkowania, skale^ pianowanych prac, a takze lokalizacj?
przedsi^wzi^cia na terenie istnieja^cej oczyszczalni sciekow, inwestycja nie powinna
oddzialywac na srodowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000, postanowiono jak w
sentencji.

Na niniejsze postano wienie sluzy stronie prawo wniesienia zazalenia do
Samorza_dowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu, za posrednictwem Wojta Gminy
Klodzko, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymuj^:
1. Miejski Zakiad Komunalny w Polanicy Zdroju, Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdroj.
2. a/a.

Spraw? prowadzi: Marcin Kluczyriski tel. 74 647-41-38 e-mail: m.kluczynski@gmina.klodzko.pl


